Razma går på intervju
- Hej och välkommen till Rudans äldreboende! Micke heter jag och
jag ska intervjua dig lite.
- Tack.
- Så jag tänkte först börja fråga då om du kan berätta lite om dig
själv.
- Jag heter Razma, 29 år gammal. Jag bor i Brandbergen. Jag är gift
och har två barn.
- Ja. Okej, vad bra! Vad gjorde du i ditt hemland? Studerade du eller
jobbade du?
- I hemlandet studerade jag gymnasium så jag har inte jobbat. Jag
har bara studerat.
- Bara studerat. Okej. Vad vill du göra nu i framtiden?
- Just nu läser jag sfi kurs D. Jag vill plugga till undersköterska.
- Jag förstår. Vad är du bra på?
- Jag är ansvarsfull och snäll och jag är bra mot stress.
- Okej. Så du är stresstålig?
- Ja, precis!
- Ja, men det är jättebra i det här yrket. Varför vill du göra praktik
just här på Rudans äldreboende?
- Jag har läst på internet att det här är ett jättebra äldreboende.
- Vad kul! Tack så mycket för att du kom.
- Tack själv!

Nya ord
ett äldreboende

ett hem för äldre människor där de får vård

intervjua

ställa frågor till någon

ett gymnasium

en skola där man studerar efter grundskolan

i framtiden

senare i tiden, efter nu

plugga

studera

undersköterska

en person som jobbar inom vården (men har
kortare utbildning än en sjuksköterska)

ansvarsfull

som tar sitt ansvar och gör det hen ska göra

stresstålig

som tål stress, som inte har lätt att bli stressad

ett yrke

ett jobb

en praktik

när man övar på att jobba på en plats

Vanliga frågor på en intervju
Kan du berätta lite om dig själv?
Vad har du studerat?
Var har du arbetat förut? (det kallas också “arbetslivserfarenhet”)
Vad är du bra på?
Vad är du mindre bra på? (det är också viktigt att vara förberedd på den
frågan!)
Varför vill du jobba/göra praktik här? (det är viktigt att först läsa på om det
företag som ska intervjua dig)
Vad vill du göra om 5 år?

Träna mera!
Vilket jobb eller vilken praktik skulle du vilja söka? Har du varit på en
jobbintervju? Träna tillsammans med en kompis på att intervjua
varandra!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-s/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

